
 ההכ־ את קיבלה הגברת כי בחשבון
 בתורת באנגליה ביותר המשובחת שחה

או הכירו שם התיאטרון חובבי המישחק.
 המגפיים את שלבשה לפני הרבה תה

 אמה של ההדוקים ומכנסי־העור השחורים
פיל.

 בעיר שנים 35 לפני שנולדה דיאנה,
הרא חייה שנות את עברה דונקאסטר,

 אביה שימש שם בהודו׳ דווקא שונות
חז היא הבריטי. במימשל בכיר כפקיד

 בית־ספר, לגיל הגיעה כאשר לאנגליה רה
שהת הדרמטיים החוגים בכל השתתפה

 בפי נתקע היום ״עד בגימנסיה. קיימו
הש בה בנגינה בדיוק מישפט, לעיתים
נזכרת. היא ההצגות,״ באותן תמשתי

הגומלת  ,
שייקספירית ה

 לביה״ס הצטרפה לימודיה סיום ם **
ג או בלונדון. (ראדא) לדראמה המלכותי י
 להתקבל שנתיים, אחרי ניסתה, כאשר לם׳

 בקשיים, נתקלה — כשחקנית לעבודה
 מ׳). 1.73( הגבוהה קומתה בגלל בעיקר
 כדוגמנית, איפוא עבדה חודשים מיספר

והבי שבהילוכה ההידור את רכשה שם
בהופעתה. השופע העצמי, טחון

בדמו במיוחד הרשימה היתר, בין
תפ ״זה :ליר במלך קורדליה של תה
שהו דיאנה, טוענת למדי,״ אומלל קיד

 ״את סקופילד. פול לצד בהצגה פיעה
שע במשך הקלעים מאחורי לשבת צריכה

מת הבמה שעל בשעה — ולסרוג תיים
 שאין מעניינים, דברים מיני כל רחשים

בהם.״ חלק כלל לך

בית־ הסרט מתוך בסצינה דיאנהבביודחולים
המוזרה, ההיפית בתפקיד חולים,

להשיב מנסה סקוט ג׳ורג׳ בעוד אביה, של גופתו נוכח מזועזעת

ב דיאנה :ומשמאל למעלה בתמונות החולה. של רוחו את
 כיכב בו הוד־מלכותה, בשירות הסרט מתוך נוספות סצינות

קונרי. שון של במקומו לזנבי, ג׳ורג׳ האוסטרלי השחקן לראשונה

רצון
ברזל

 חוקי שדורשים כפי שופע, אינו חזה אבל
 בחיוך נפשקות אינן שפתיה הוליווד.

 אלה כמו מתקמרות אינן מותניה מגרה.
לורן. סופיה של

אפה גבוהה, דקת־גו, חתיכה היא להיפך.

 כלל, בדרך נוצצות עיניה וסולד, קטן
 אינן ותנועותיה בפיקחות, הפלא, למרבית
 עידון על אלא הקרובה, המיטה על רומזות
הגבוהה. בת־החברה של והידור
לוקחים כאשר מפליא, לא כלל וזה

ב כחברה סוף־סוף התקבלה 1959ב־
חו על חתמה המלכותית, שייקספיר להקת

תפ בשורת הופיעה היא שנים. לחמש זה
ה גישתה בלטה שבהם קלאסיים, קידים

זה. לרפרטואר עצמאית

צד ץ  השייקספירי תפקידה היה זה שני, ץ
חד רוח בדמות הפיחה שבו הראשון

 בקור- המקובל והפאתוס היגון במקום שה.
בעלת נמרצת, אשה דיאנה הציגה דליה,

)26 בעמוד (המשך

וג׳יימס־ הגומלים גיבורת מקבט. ליידי בתפקיד דיאנהמקבט ליידי
 שזכתה מוכשרת, שייקספירית שחקנית לפני־כן היתה בונד

להתגייר. דיאנה עומדת נישואיה, לאחר עתה, בעלי־המיקצוע. בין ההערכה למלוא
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הבמה. על שייקספיריים תפקידים במיספר בהופעותיה גם בבריטניה התפרסמה ריג דיאנה


